ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zdjęć projektów do katalogu promocyjnego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór ofert na usługę wykonania dokumentacji
fotograficznej z korekcją graficzną, projektów naukowo-badawczych, infrastrukturalnych
i edukacyjnych realizowanych przez jednostki naukowe i przedsiębiorców, tj. beneficjentów NCBR.
Zdjęcia będą wykorzystane do działań promocyjnych w tym, m.in. do katalogu promocyjnego
prezentującego innowacyjne projekty realizowane w ramach krajowych programów ogłaszanych przez
Centrum oraz programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura
i Środowisko.
Przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznej prosimy o uwzględnienie następujących wymagań:
 tematyka zdjęć: aparatura badawcza, w tym detale; infrastruktura szkolnictwa wyższego,
edukacja, osoby zaangażowane w projekty;
 zdjęcia wykonywane w świetle naturalnym i sztucznym;
 zdjęcia wysokiej jakości dokumentalnej i artystycznej;
 liczba projektów przeznaczonych do wykonania sesji zdjęciowych: 30;
 30 lokalizacji na terenie Polski spośród wymienionych: w Bielsku-Białej, Bochni, Gdańsku,
Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kutnie, Łodzi (w tym w Pabianicach), Poznaniu,
Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie (w tym w Nadarzynie), Wrocławiu.
UWAGA: Zamawiający zakłada możliwość zmiany lub rozszerzenia do 25 procent podanych
lokalizacji;
 wykonanie i przekazanie Zamawiającemu co najmniej 10 zdjęć (łącznie w poziomie i pionie) dla
każdego projektu;
 termin realizacji zamówienia: sierpień – 15 listopada 2014 r.;
 Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy listę projektów zawierającą dane
teleadresowe instytucji realizujących projekty, w oparciu o którą wykonana będzie
dokumentacja fotograficzna;
 terminy poszczególnych sesji zdjęciowych będą ustalane przez Wykonawcę po uzgodnieniu
z przedstawicielami projektów;
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia na nośniku elektronicznym w postaci plików
JPEG w rozdzielczości 3960x2640;
 uzyskanie zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich danych i wizerunku,
pozostaje po stronie Wykonawcy;
 Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych
w wyniku wykonanej dokumentacji fotograficznej;
 wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany
przez obie strony;
 wynagrodzenie będzie zawierało wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dojazdu, transportu, noclegu, przekazania autorskich praw
majątkowych i inne oraz zaspokoi wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu realizacji zamówienia.
W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania wykonaniem usługi, proszę o przesłanie
portfolio oraz przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi (zawierającej kwotę netto i brutto),
w terminie do 14 sierpnia 2014 r., na adres e-mail: monika.markiewicz@ncbr.gov.pl. Wybierając
Wykonawcę będziemy się kierować portfolio oraz ceną oferty.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

